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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering

Besluit van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering tot
instelling van de procedure tot
inschrijving op de bewaarlijst als
landschap van de plataan (Platanus x
hispanica) gelegen Palokestraat, 40 te
Sint-Jans-Molenbeek.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de Brussels Wetboek van de
Ruimtelijke Ordening, Titel V, Bescherming
van het onroerend erfgoed, inzonderheid op
artikel 210 ;

Op de voordracht van de Minister
President van de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering,

Na beraadslaging,

Besluit:

Artikel 1 - Wordt ingesteld de procedure
tot inschrijving op de bewaarlijst als
landschap van de plataan (Platanus x
hispanica) gelegen Palokestraat, 40 te Sint
Jans-Molenbeek, bekend ten kadaster te
Sint-Jans-Molenbeek, 4de afdeling, sectie C,
1ste blad, perceel 38c (deel) (Belgische
coordmaten van Lambert: x= 144390, y=
170694), wegens zijn wetenschappelijke en
esthetische waarde, zoals nader bepaald in
bijlage I gevoegd bij dit besluit.

De afbakening van het landschap wordt
aangeduid op het plan in bijlage II van dit
besluit.

Art. 2 - De bijzondere behoudsvoorwaarden
zijn de volgende :

a) Het gebruik, de opslag of de aanmaak van
stoffen die schadelijk .kunnen zijn voor de
ontwikkeling en de groei van de fauna en flora of
voor de waterkwaliteit zijn verboden.

b) Het aansteken van vuur is verboden.

c) Het storten en de apslag van materialen,
puin, huisafval en afval van eender welke aard
is verboden. i
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Arrete du Gouvernement de la Region
de Bruxelles-Capitale

Arrete du Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale entamant la procedure
d'inscription sur la liste de sauvegarde
comme site du platane commun
(Platanus x hispanica) sis rue Paloke, 40
it Molenbeek-Saint-Jean.

Le Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

Vu Ie Code bruxellois de l'Arnenaqernent
du Territoire, Titre V, De la Protection du
Patrimoine Immobilier, notamment I'article
210 ;

Sur la proposition du Ministre-President du
Gouvernement de la Region de Bruxelles
Capitale,

Apres deliberation,

Arrete:

Article 1er - Est entamee la procedure
d'inscription sur la liste de sauvegarde
comme site du platane commun (Platanus x
hispanica) sis rue Paloke, 40 a Molenbeek
Saint-Jean, connu au cadastre de
Molenbeek-Saint-Jean, 4eme division, section
C, 1ere feuille, parcelle 38c (partie),
(coordonnees Lambert beige: x= 144390,
y= 170694), en raison de son interet
scientifique et esthetique, precise dans
I'annexe I du present arrete.

La delimitation du site est reprise sur Ie
plan figurant a I'annexe II du present arrete.

Art. 2 - Les conditions particulieres de
conservation sont les suivantes :

a) L'utilisation, I'entreposage, ou la fabrication de
substances nocives au developpernent et a la
croissance de la faune et de la flare au nuisibles a
la qualite des eaux sont prohibes.

b) L'allumage de feu est interdit.

c) Le depot et Ie stockage de rnateriaux, debris,
detritus et decnets de toute nature sont prohibes,



d) Het gewoon onderhoud van de bomen (het
verwijderen van dode of gebroken takken, het
verzorgen van de beschadigde plekken) is
verplicht. Gewoon onderhoud wordt gedefinieerd
als het snoeien van dode of beschadigde takken
waarvan de diameter van de doorsnede bij de
aanhechting niet groter is dan 12 em.

e) Afgravingen en ophogingen zijn verboden.

Art. 3 - De minister bevoegd voor de
monumenten en landschappen, is belast met
de uitvoering van dit besluit.

Brussel,

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke
Regering,

De Minister-President -van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering, belast met
Plaatselijke besturen, Ruimtelijke
Ordening, Monumenten en
Landschappen, Stadsvernieuwing,
Huisvesting, Openbare Netheid en
Ontwikkelingssamenwerking,

d) L'entretien normal de I'arbre (enlevement
des branches mortes, cassees, soins aux plaies)
est obligatoire. On definit )'entretien normal par la
taille des branches mortes ou blessees et dont Ie
diarnetre de la section a leur insertion ne depasse
pas 12 em.

e) Tout deblais et remblais est interdit.

Art. 3 - Le ministre qui a les monuments et
sites dans ses attributions est charge de
rexecution du present arrete.

Bruxelles,

Pour Ie Gouvernement de la Region de
Bruxelles-Capitale,

Le Ministre-President du Gouvernement de
la Region de Bruxelles-Capitale charge des
Pouvoirs locaux, de l'Amenagement du
Territoire, des Monuments et Sites, de la
Renovation Urbaine, du logement, de la
Proprete publique et de la Cooperation au
Developpernent,

Charles PICQUE

conforrne

afs chri"ft
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ANNEXE I A L'ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ENTAMANT
LA PROCEDURE D'INSCRIPTION SUR LA LISTE DE SAUVEGARDE COMME SITE DU PLATANE
COMMUN (PLA TANUS X HISPANICA) SIS RUE PALOKE, 40 A MOLENBEEK-SAINT-JEAN.

Ref. cadastrale : 4eme division, section C, 1ere feuille, parcelle 38c (partie), (coordonnees Lambert beige:
x= 144390, y= 170694)

Localisation : Ce platane se situe dans Ie jardin de la residence Paloke, rue Paloke a Molenbeek-Saint
Jean.

Description sommaire : Ce platane, bien visible depuis la voirie, possede une circonference de 4,15
metres. Sa couronne s'etend sur une envergure de plus de 20 metres et culmine apres de 30 metres.

Interet presente par Ie bien selon les crlteres definis it I'article 206, 1° du Code bruxellois de
I'amenagement du territoire :

Interet scientifique: Le platane est une essence comrnunernent plantee a Bruxelles mais cet
exemplaire a atteint un developpernent qui Ie rend particulierernent interessante En effet, il est Ie plus gros
specimen recense sur I'ensemble du territoire communal avec une circonference de 4,15 metres. II
s'agirait du plus gros exemplaire recense toutes especes confondues sur la commune de Molenbeek
Saint-Jean. Ce platane aurait pu faire partie du pare du chateau de Moortebeek qui se situait a
I'emplacement actuel de la residence Paloke. Sans date de plantation precise, on peut neanmoins
estimer I'age de cet arbre apres d'un siecle,

Interet esthetlque ; Ce platane isole et parfaitement visible de la voirie a developpe une silhouette
imposante, avec un tronc cylindrique s'elevant jusqu'a 10 metres, supportant une couronne de grande
envergure, composes de branches dont certaines retombent gracieusement.

Vu pour etre annexe al'arrete du 12, JUIL. 2007

Le Ministre-President du .Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale charge des Pouvoirs locaux, de
l'Amenagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Renovation urbaine, du Logement, de la
Proprete publique et de la Cooperation au developpernent ;

Charles PICQUE
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BIJLAGE I BIJ HET BELSUIT VAN DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE REGERING VOOR DE
PROCEDURE VAN INSCHRIJVING OP DE BEWAARLIJST ALS SITE VAN DE PLATAAN (PLATANUS
X HISPANICA) GELEGEN PALOKESTRAAT, 40 TE SINT-JANS-MOLENBEEK

Kadastrale gegevens : 4de afdeling, sectie C, 1ste blad, perceel 38c (deel) (Belgische coordinaten van
Lambert: x= 144390, y= 170694)

Ligging: Deze plataan bevindt zich in de tuin van Residentie Palake in de Palokestraat te Sint-Jans
Molenbeek.

Beknopte beschrijving : Deze plataan, goed zichtbaar vanaf de weg, heeft een omtrek van 4,15 meter.
Zijn kruin is meer dan 20 meter breed en bijna 30 meter haog.

Belang van het goed volgens de criteria, bepaald in artikel 206, 10 van het Brussels Wetboek voor
Ruimtelijke Ordening :

Wetenschappelijke waarde : De plataan is een soort die veelvuldig aangeplant is in Brussel, maar dit
exemplaar heeft afmetingen die hem bijzonder interessant maken. Het is immers het dikste
ge"inventariseerde exemplaar op het hele gemeentelijke grondgebied met een omtrek van 4,15 meter.
Voor aile soorten samen zou het oak de dikste boom zijn die in de gemeente Sint-Jans-Molenbeek werd
ge"inventariseerd" Deze plataan kan deel hebben uitgemaakt van de park van de kasteel van Moortebeek
die zich bevond op de plaats waar men nu Residentie Paloke vindt. Er is geen exacte plantdatum
bekend, maar men kan de leeftijd van deze boom niettemin ap bijna een eeuw schatten.

Esthetische waarde: Deze alleenstaande plataan is perfect zichtbaar vanaf de weg en heeft een
impasant silhouet, met een cilindervormige starn die tot 10 meter haag gaat en een erg brede kruin
andersteunt die bestaat uit takken waarvan sommige sierlijk afhangen.

Gezien am te worden gevoegd bij het besluit van 12 lUll. 2007

De Minister-President van de Brusselse Haofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen,
Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid
en Ontwikkelingssamenwerking,
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BIJLl\GE n VAN HET BESLUIT V,A.N DE
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE
REGERING TOT INSTELLING ' VAN DE
PROCEDURE TOT INSCHRIJ\t1NG OP DE
BEWAARLIJST ALS LA~"DSCHAP VAN DE
PLATAAN (PLATANUS X HISPANICA)
GELEGEN PALOKESTRAAT 40 TE SiNT
JANS-MOlENBEEK

,A.NNEXE II A L',l\RRETE DU
GOUVERNEfv1ENT DE LA REGION DE
BRUXELLES-GAPJTALE ENTAMANT LA
PROCEDURE D~It"SCRJPTION SUR L~ LISTE
DE SAUVEGARDE COMME SITE DU
PLATANE COMMUN (PLATANUS X
H/SPAftllCAj SiS RUE PALOKE 40 A
MOLENB·EEK-SAiNT-JEAN

AFBAKENING VAN HET LANDSCHAP DELIMITATION DU SITE

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van Vu pour etre annexe a l'arrete du 12 JUfL,2007

De Minister-President van de Brusseise
Hoofdstedelijke Regering, bevoegd VOOi

Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening,
f\,;onumenten en Landschappen,
Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid
en Ontwikkelingssamenwerking,

La Ministre-President du Gouvernement de fa
Region de Bruxelles-Capitale, charge des
Pouvoirs locaux, de l'Amenaqernent du Territoire,
des tv10numents et Sites, de vla Renovation
urbaine, du Logernent, de Ja Proprete publique et
de la Cooperation au developpernent,

afsch rift
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